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Nazwa usługi:
Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podstawa prawna:
Art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
(Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 z późn. zm).
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o
zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie bazy technicznej jaką dysponuje wnioskodawca;
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w
zakresie działalności objętej wnioskiem,
- planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
- określenie stacji zlewnej, do której odebrane nieczystości płynne będą przekazywane.
Załączniki:
1. Dokument stwierdzający prawo użytkowania terenu, na którym mieści się baza techniczna zakładu,
wyposażona zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale nr XIX/231/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z
dnia 20 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 3795) oraz uchwały zmieniającej nr XXI/255/12 z dnia 25
października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 3796 )
2. Umowa z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów (w przypadku
braku takiego stanowiska na terenie bazy technicznej).
3. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości płynnych.
4. Opis planowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu
działalności.
5. Umowa z Zakładem....(stacją zlewną) na odbiór nieczystości ciekłych zawartą na okres 10 lat.
6. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
7. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
8. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
KRS.

Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia - 107 zł.
Opłaty za zezwolenie można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego, parter, pokój nr 19, lub bezpośrednio
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 97 1240 1978111100 1001 665027.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego – II piętro, pokój nr 231, tel. 74 8562-847.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
Brak uwag
Opracowała: Małgorzata Sucharska
Sprawdził: Maria Kasprowicz- Gładysz
Zatwierdził: Wojciech Murdzek.

